
 

 

UCHWAŁA NR XLII/20//2014 

RADY POWIATU LWÓWECKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2014 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/20/09 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 23 kwietnia 2009 roku 

w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego, zasady 

wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom wszystkich stopni 

awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Lwóweckiego 

(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 107, poz. 2192). 

Na podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 595) oraz art. 30 ust. 6, 6a i 8, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz 

art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: z Dz.U. z 2014 roku 

poz. 191) z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 

w dniu wolnym od pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku poz. 416) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W § 10 uchwały Nr XXXVI/20/09 treść zawartą w § 10 skreśla się , a w to miejsce wpisuje się treść 

poniższą: 
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§ 2. W § 14. ust 2 pkt 3 skreśla się i w to miejsce wpisuje się treść poniższą: „od 400 zł do 450 zł za 

prowadzenie: 

a) nauczania indywidualnego dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, 

b) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach lub oddziałach specjalnych, 

c) zajęć praktycznej nauki zawodu w szkołach specjalnych, 

d) zajęć dydaktycznych w szkołach przysposabiających do pracy, 

e) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim, 

f) zajęć wychowawczych z wychowankami grup wychowawczych w specjalnym ośrodku szkolno – 

wychowawczym, 

g) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.” 
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§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lwóweckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

H. Kulesza 
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